
V MARYSINISTYCZNY 
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY
POKAZ  MODY  EKOLOGICZNEJ 

„Postać z legendy warszawskiej”

1. Organizator:
Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie

2. Przyjmowanie zgłoszeń:  do 31.03.2023r.

Termin pokazu: 12.04.2023r.

3. Cele wydarzenia:

• przybliżenie postaci legend warszawskich

• rozbudzanie zainteresowania ciekawostkami dot. Warszawy

• rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne

• kształtowanie postaw proekologicznych

• zwrócenie  uwagi  na  możliwość  umiejętnego  wykorzystania  surowców

wtórnych

• rozwijanie wrażliwości estetycznej 

• rozbudzanie wyobraźni i fantazji

• rozwijanie zdolności manualnych

• promocja i rozwój talentów

• poszerzenie  współpracy  między  placówkami  przedszkolnymi  na  terenie

miasta Warszawy



4. Warunki uczestnictwa w przeglądzie

• Wydarzenie adresowane jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli

na terenie m. st. Warszawy;

• Zadaniem uczestników przeglądu jest wykonanie i zaprezentowanie na

sobie  stroju  nawiązującego  do  wybranego  bohatera  legendy

warszawskiej, przy użyciu surowców wtórnych (np. gazety, folie, tektura,

papier, pojemniki z tworzyw sztucznych, zakrętki itp.);

• W  procesie  kreacji  projektu,  dziecko  może  być  wspierane  przez  osobę

dorosłą  (nauczyciel/ rodzic);

• Każde zgłoszenie powinno być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię

i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki. Metryczka

powinna być napisana pismem  DRUKOWANYM (aby nie pomylić żadnych

danych). Prosimy dokładnie wpisywać dane dziecka; (załącznik nr 1); 

• Do każdego zgłoszenia należy dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych

osobowych (załącznik nr 2);

• Zgłoszenia  prosimy  przesyłać  na  adres  mailowy:

konkurs.wilanow.424@gmail.com

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  zdjęć  z  wydarzenia  na

stronie  internetowej  przedszkola,  stronie  Urzędu  Dzielnicy  Wilanów  oraz

w kronice przedszkolnej;

5. Przebieg i organizacja przeglądu:

• Zgłoszenia do udziału w przeglądzie należy składać do 31.03.2023r.;

• Pokaz  mody  odbędzie  się  12.04.2023r.  o  godz.10:30  w  Przedszkolu

nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Flatta 7;

• Adres mailowy koordynatorów przeglądu: ; konkurs.wilanow.424@gmail.com

tel: 225065461;

• Podczas  trwania  przeglądu  wręczone  zostaną  wyróżnienia  tym  dzieciom,

których stroje cechować się będą pomysłowością i  inwencją twórczą oraz

ciekawą  interpretacją  przedstawionej  przez  siebie  postaci.  Wyróżnionych

uczestników wyłoni komisja konkursowa;

• Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy;

mailto:konkurs.wilanow.424@gmail.com
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(załącznik nr 1)

ZGŁOSZENIE 

V MARYSINISTYCZNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY
POKAZ  MODY  EKOLOGICZNEJ 

„Postać z legendy warszawskiej”

Imię i nazwisko dziecka

Wiek

Numer i nazwa przedszkola



(załącznik nr 2)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej  podpisany/a  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka..............................................................................................................................

na  potrzeby  Międzyprzedszkolnego  Pokazu  Mody  Ekologicznej  „Postać  z  legendy

warszawskiej”,  których  administratorem  jest  Przedszkole  nr  424  im.  Królowej

Marysieńki w Warszawie. Dane wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu, nie

będą rozpowszechniane.

Data Podpis rodzica/opiekuna prawnego



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana / Państwa dziecka jest Przedszkole
nr 424 im. Królowej Marysieńki, ul. J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa.

2.  W  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się
z  inspektorem  ochrony  danych  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem
iod@dbfowilanow.waw.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora.

3.  Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  Pani  /  Pana  /  Państwa  dziecka  jest
art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu:

a) organizacji konkursów międzyszkolnych,

b) dokumentacji pracy placówki na stronie internetowej.

4. Dane osobowe Pani /  Pana / Państwa dziecka mogą być przekazywane podmiotom
zewnętrznym, które na podstawie stosownych umów, porozumień lub przepisów prawa
przetwarzają dane osobowe powierzone lub udostępnione przez Administratora.

5.  Dane osobowe Pani  /  Pana /  Państwa dziecka nie  będą przekazywane do państw
trzecich.

6. Dane osobowe Pani / Pana / Państwa dziecka będą przetwarzane:

a)  w  celu  określonym  w  pkt  3  lit.  a)  przez  okres  do  zakończenia  konkursu
międzyszkolnego,

b) w celu określonym w pkt 3 lit. b) przez okres do czasu wycofania zgody.

7.  W związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  Pani  /  Pana  /  Państwa  dziecka,
przysługują Pani / Panu / Państwu:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania


